
 

 

Begeleider-animator in de 

ouderenzorg 
 
 
Wat houdt deze opleiding in? 

De centrale gedachte is de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Je leert tijdens de 
les- en stagemomenten bijvoorbeeld om samen met ouderen te verkennen wat ze belang- 
rijk vinden in hun leven en ook een aangename stimulerende woonomgeving te creëren. Je 
zorgt ervoor dat er wat gebeurt, betrekt mensen, je ‘prikkelt’ tot leven. Je leert daarbij hoe je 
een evenwichtig activiteitenprogramma kan opstellen door rond kunst, erfgoed, plaatselijke 
feestelijkheden en tradities te werken. Je leert hoe ouderen, ondanks hun zorgbehoefte, toch 
nog zoveel als mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. 
 
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een erkend certificaat 
Begeleider-animator in de ouderenzorg. Heb je ook de opleiding Aanvullende algemene 
vorming gevolgd of heb je al een diploma secundair onderwijs, dan ontvang je het diploma 
Begeleider-animator in de ouderenzorg. 
 
Wat kan je na de opleiding? 

● aan de slag als woon- en leefbegeleider (vroeger animator genoemd) in een 
woonzorgcentrum 

● aan de slag als medewerker rondom tijdsbesteding in een centrum voor 
dagverzorging, dienstencentrum of groep van assistentiewoningen 

● verder studeren aan de hogeschool 

Hoe lang duurt de opleiding? 

Je kan kiezen tussen het standaardtraject op 3 jaar, het versnelde traject op 2 jaar of een 
traject op maat. 
 

● Een normaal traject van 3 jaar: Je volgt elk jaar 1 dag les per week en ongeveer 1,5 
dag stage (in totaal 320 uren stage per jaar). Volg je behalve BA ook AAV, dan is dit 
de meest haalbare keuze. 

● Een versneld traject van 2 jaar: In het eerste jaar volg je 2 dagen les en 1,5 dag 
stage per week (in totaal 320 uren). In het tweede jaar volg je 1 dag les en ongeveer 
3 dagen stage per week (in totaal 640 uren). Volg je behalve BA ook AAV, dan is dit 
bijzonder zwaar. 

● Een traject op maat: Kun je een vrijstelling krijgen voor bepaalde modules? Heb je 
te maken met een moeilijke thuis- of werksituatie? Dan kan een individueel traject op 
maat opgesteld worden in samenspraak met de coördinator van de opleiding. 

 



 

Modulair opgebouwd 

Deze opleiding is opgedeeld in aparte modules. Elk semester schrijf je je in voor een aantal 
modules. Slaag je voor een module, dan krijg je een deelcertificaat.  
Heb je alle deelcertificaten verzameld, dan ontvang je het eindcertificaat of diploma 
Begeleider-animator in de ouderenzorg. 
Met dit systeem van aparte modules kun je je opleiding dus op eigen tempo volgen. 
 
Les/Werk en stage 

● Je combineert de lessen altijd met stage. Je brengt je stage-ervaringen mee naar de 
lessen. Op stage kun je de vaardigheden en de inzichten uit de lessen toepassen. 

● Werk je al als begeleider-animator maar zonder certificaat? Dan geldt je werk als 
stage.  
Werk je gedurende de ganse opleiding in dezelfde voorziening? Dan moet je nog 50 
stage-uren in een andere voorziening lopen. 

 
Lesplaats 

Je volgt les op Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol). 
De lessen Aanvullende algemene vorming zijn te volgen op Campus Herentals DTL 
(Kerkstraat 38, 2200 Herentals) en Campus Mol (Jozef Calasanzstraat 4, 2400 Mol). 
 
 
Leerondersteuning 

Heb je problemen met taken en opdrachten van bepaalde modules? Je kunt een halve dag 
per week terecht bij de begeleider leerondersteuning. 
 
Meer info? 

 
Contacteer de coördinator van de opleiding als je meer informatie wenst over jouw traject, de 
lesmomenten of de kosten van deze opleiding. 
 
 

 

https://www.hik.be/DirectieHIK

